
ػامل چيارم ، هبود داوش اکیف در بریخ از  -
ىای دجییتال ساز ىا از حنوه اکرکرد دس تگاهموسسو

ىا و دىد بریخ از کتاخباهواست. صواىد وضان می
سازی، بو ىا اب وجود هتیو دس تگاه دجییتالموسسو

سبب جتربو اهدک اکرکنان خود از حنوه اکر اب این دس تگاه
ىا، رسمایو زایدی را بدون اس تفاده گذاص تو و هبره

 وری الزم را هدارهد.
ػامل پنجم، اتجری هوع منابع بر اهتخاب دس تگاه  -

دجییتایل ىر مزیان تنوع منابع یک کتاخباهو برای دجییتایل 
تر می سازی پیچیدهصدن بیضرت ابصد، فؼالیت دجییتال

صود، زیرا برای ىر هوع منبع یک  هوع دس تگاه دجییتال 
سازی مناسب است. در واكع ىریک از منابع از مجهل 
س ند، ورشیو )جمهل و روزانمو (، کتاب، میکرو فیمل و 

طلبد . ىای خاص  خود را میمیکرو فیش، دس تگاه
حیت در ابره یک هوع منبع، در ظورت وجود منابع هفیس 
و كدمیی کو بیضرت صکننده است، ابید اسکرن مناس یب 
هتیو صود کو سالمت منبع را پس از اسکن ضامهت کند. 

ىا، هبای اسکرن گفتین است، پض تیباین ىریک از كابلیت
را بو طور كابل مالحظو ای افزایش می دىد. این مدیر 
ابید اب توجو بو بودجو و مزیان دارا بودن منابع خاص 

ای تر اكدام کند کتاخباهو، وسبت بو هتیو اسکرنىای حرفو
و ای اسکن منابع خاص خود را بو موسسو ىای بزرگ و 

ىای خعویص بس پارد. چناچنو ىریک از این ای رشکت
ملوهل ىا بو درس یت تعممی گریی و اجرا وضود، چالش 

 آ فرین است .
بو طور لکی، ىر یک از این غوامل بو تنيایی می

تواهد روهد دجییتال سازی را خمتل و ای بس یار کند کند. 
ای هیازمند بودجو اکیف و مدیران برای اجرای ىر پروژه

گریی هتیو دس تگاه مناسب، هیازمند برای تعممی 
79هبمن ماه  اطالػات اکیف و روص نگر ىستند.  

ىا ی ساخت چالش
ىای مجموػو کتاخباهو

 دجییتایل 

ػا مل اول، هبود پیش بیین بودجو اکیف برای  -
 سازی مورد هیاز است.ىای دجییتالهتیو دس تگاه

بر و اجیاد کتاخباهو دجییتایل از اكالم رسمایو
بیین بودجو اکیف و جذب بر است. بدون پیشىزینو

توان ای منیىای بودجومنابع مایل از سایر رسفعل
ای مس تلل کتاخباهو دجییتایل ساخت. اختعاص بودجو

 و كابل توجو، رضورت دارد. 
ىای دجییتالػامل دوم، هبای كابل توجو دس تگاه

سازی از آ جنا کو جتيزیات کتاخباهو دجییتال گران است 
ىای و اغلب این جتيزیات توسط منایندگان رشکت

ای صود، مکرت کتاخباهوخاریج در ایران غرضو می
ویژه برای تواانیی  ختعیط ىزینو اکیف را دارد. بو

ىای کوچک و متوسط، این ػامل بس یار کتاخباهو
اتجریگذار است. مکرتین هبای دس تگاه مناسب برای 

میلیون  333ىا، حدود سازی درکتاخباهودجییتال
 رایل است . 

ػامل سوم، هبود سابلو و جتربو اکیف اکر  -
ىای ىای دیگر اب دس تگاهمعیل کتاخباهو و موسسو

ىای راجی برای هتیو دجییتال ساز است. یکی از ص یوه
ای، اس تؼالم از مک و کیف یک دس تگاه اكالم رسمایو

ىای دارهده دس تگاه است. مضخط در سایر موسسو
ىای دجییتال سازی، بو در خعوص هتیو دس تگاه

دس تگاه ىای دجییتالػلت اهدک بودن سفارصيای
ىا و جتربو انچزی چننی تفاوت هوع دس تگاهسازی و مه

ای، این سازی حرفوىا در اکر دجییتالکتاخباهو
ىا، چندان اکر ص یوه در ایران دست مک در این سال

ساز هیست. از این رو، مدیران بو خاطر هبود سابلو و 
جتربو  موفق برای هتیو جتيزیات دجییتایل، اب مضالکت 
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ترین جزء ازمان برترین و پرىزینو 
کتاخباهو دجییتایل، تولید و هتیو منابع دجییتایل 
است. سو روش اسایس برای ساخت و هتیو 
منابع دجییتایل وجود دارد کو ىریک از آ هنا 

 مسایل و مضالکت خاص خود را دارد.
سازی : در این روش دجییتایل-1

ىای موجود بو روش، منابع چاپیی و سایر رساهو
 صلک دجییتال تبدیل می صود.

آ وری آ اثر دجییتایل صده: این فرامه-2
آ اثر بو ظورت دجییتایل كبال توسط سایر افراد 

 حلیلی و حلویق تولید صده است . 
اجیاد اماکن دسرتیس بو منابع دجییتایل -3

ىا ىای کتاخباهوخاریج کو در سایر وب سایت
و مراکز اطالع رساین ای رسورىای انرشان كرار 

 داده صده است.
اهتخاب ىر یک از سو ص یوه، بو 

ىا بس تگی دارد. ىا و موسسووضؼیت کتاخباهو
ای کو منابع چاپیی و مالکیت مؼنوی آ نکتاخباهو

سازی بپردازد؛ تواهد بو دجییتالىا را دارد، می
ىای چاپیی ای کو منابع کتاخباهوویل موسسو

هدارد و ای از حق مالکیت مؼنوی منابع 
روش دوم ای برخوردار هیست، انگزیر است بو

روش سوم، یؼین گردآ وری آ اثر دجییتال صده و 
آ ورد. اظوال در این اجیاد دسرتیس، روی

ىا برای دجییتایل کردن منابع اب حوزه، کتاخباهو
 این مسایل رسواکر دارهد:

منابع موجودی خود را بو چو مزیان  -
 دجییتال سازی کنند؟

آ اثر دجییتال صده بو چو مزیان فرامه  -
 صود؟

 

سازی کدام منابع در اولویت دجییتال -  
 كرار گرید؟
منابع توسط اکرکنان کتاخباهو دجییتایل  -  

 س پاری گردد؟صود ای برون
سازی منابع کتاخباهو ، آ ای برای دجییتال -  

 آ ورهدگان هیاز است؟بو جموز انرشان ای پدید
سو برای دجییتایلىای مهموسسو -  

 سازی منابع بو ظورت اصرتایک کدامند؟
گریی در مورد ىر یک بو منظور تعممی 

از غوامل بر مشرده، غوامل خمتلفی دخیل ىستند. 
بو طور مثال، برای تؼینی جحم منابع اهتخایب برای 

سازی منابع. سازی و الویت دجییتالدجییتال
غوامیل هظری كدمت و مکیاب بودن، ارزمشندی و 
هفیس بودن، پراس تفاده بودن، دارا بودن حق 

اییب مالکیت مؼنوی و ای اجازه اس تفاده، بو دست
 بلند مدت و حفاظت منابع موثر هیاز است . 

بنابراین،برای گریز از چالش ابید دو اكدام 
 همم اجنام صود :

سازی متامی فرایندىای اکری دجییتال -1
تؼریف صود ات ابزدىی مناسب داص تو ابصد. تؼریف 

وری خواىد فرایند اکری از دو هجت ابغث هبره
ىا، جویی در ىزینوصد؛ یکی در هجت رصفو

اکری و دیگر اطمینان خبضی مدت اجنام و کیفیت
مند سازی از حصت و هظامبو جمراین دجییتال

ىایی کو دارای وسخو بودن اکر. برای مثال، کتاخباهو
خطی و میکرو فیمل وسخو خطی ىستند، ابید 
چرخو تبدیل بو منبع دجییتال را مضخط کنند. در 
این چرخو، مضخط خواىد صد آ ای وسخو خطی 
ابتدا بو میکرو فیمل و سپس بو وسخو دجییتال 
تبدیل صود ای بر غکس ابتدا از منبع خطی، وسخو 
دجییتال هتیو و سپس بو میکرو فیمل هتیو گردد و ای 

زمان این اکر اجنام صود. بو صلک ترکییب بو طور مه
ىا مؼایب و مزااییی دارهد ىر کدام از این چرخو

کو آ ن کتاخباهو اب توجو بو غوامل دیگر یک و ای 
ىای تولید، وسخو دجییتال را ترکییب از چرخو
 اهتخاب می کند .

چو مدیران برای دیگر اینکو، چنان -2
ىای اکرکنان، درخواستپرىزی از دخالت سلیلو

ىای اکربران و موسسو ىای ذینفع بو غنوان گروه
سازی منابع، برای ىای فضار در امر دجییتال

ىریک از مسایل پیش گفتو س یاست مضخیص 
سازی هداص تو ابص ند، دچار رسدرگمی در دجییتال

 منابع خواىند صد .
ىای دجییتایل ىر چند تنوع دس تگاه

حداكل در ایران زاید هیست، ویل مهنی چند 
ىا جنبو  کو غرضو آ نحمعول هزی اب وجود آ ن

احنعار دارد، ابغث رسدرگمی و تردید مدیران 
صود. چند ػامل برای هتیو دس تگاه مناسب می

گریی و ای تؼلل برای هتیو دس تگاههمم در تعممی
سازی هظری اسکرن کتاب، آ رص یو ىای دجییتال

رایرت ، اسکرن رول فیمل و .... هلش دارد. بریخ از 
 این غوامل در ظفحو بؼد آ مده است : 

 


